
 
 
 
 
 
 

CODE : BIT08 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

CODE : BIT08 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

CODE : BIT08 
 

 

วนัแรก   สนามบนิสุวรรณภูม ิ

19.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสุววรณภูมเิคาทเ์ตอรส์ายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เคาทเ์ตอร ์U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

22.50 น. ออกเดนิทาง (บนิตรง)สูป่ระเทศตุรก ีเมอืงอสิตันบูลโดยเทีย่วบนิที ่TK65 
 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานอสิตนับูล • พระราชวงัทอปกาปึ • อุโมงคเ์ก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั • จตัุรสั

สุลตา่น อาหเ์หม็ด •บลูมอสก ์• ฮายาโซฟีอา • ชอปป้ิง ณ ตลาดแกรนดบ์าซาร ์ (เชา้/

กลางวนั/เย็น) 

05.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอสิตนับูล สนมบนิแหง่ใหม ่ณ ประเทศตุรก ี

 เมอืงอสิตนับูลเป็นเมอืงทีม่ีประชากรมากที่สดุในประเทศตุรก ีตัง้อยู่บรเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ท า

ใหอ้สิตันบูลเป็นเมอืงส าคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ที่ตัง้อยู่ใน 2 ทวปี คอื ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของ

บอสฟอรัส) และทวปีเอเชยี (ฝ่ังอานาโตเลยี) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) อัน

เป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 

ศ ต ว ร รษ  ส ร ้า ง โ ด ย  'จั ก รพ ร รดิ เม ห์ เม็ ต ผู ้

พิ ช ิ ต '(MEHMET THE CONQUEROR)ใ น อ ดี ต

พระราชวังทอปกาปึเคยเป็นสถานที่ฝึกขุนนางทหาร

รับใชข้องสุลต่านชาวตุรกี ซ ึ่งคัดเลือกเด็ก ๆ คริส

เตยีน (พวกนอกศาสนา) มาสอนใหเ้ป็นเตริก์และนับ

ถอืศาสนาอสิลาม ต่อมาเมื่อขุนทหารเหล่าน้ีออกมา

รับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวังก็กลายเป็นหอกขา้ง

แคร่ และในบางยุคก็ร่วมกอ่การปฏวัิตริัฐประหารเลย

ดว้ยซ ้า ในที่สุดสุลต่าน 'มาห์มุทที่ 3' ก็ตัดสนิใจยุบ

ระบบขนุนางทหารรับใชซ้ ึง่ยนืยงมากว่า 350 ปีน้ีลง และปฏริูประบบการจัดการทหารในประเทศเสยีใหม่ 

โดยการน าการจัดทัพแบบยุโรปมาใช ้ปัจจุบนัพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพธิภณัฑส์ถาน

แห่งชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบตัอินัล า้ค่าอาท ิเช่น เพชร 96 กะรตั กรชิทองประดบัมรกต เครือ่ง

ลายครามจากจนี หยก มรกต ทบัทมิ และเครือ่งทรงของสุลต่านฯลฯ พระราชวังทอปคาปีเป็นที่

ส าหรับแสดงทรัพย์สมบัติอันมีค่าของสุลต่านของออตโตมานสมัยต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

พระราชวังชัน้นอก, พระราชวังชัน้ใน และฮาเร็ม ในอดตีภายในพระราชวังน้ีจะมขีา้ราชบรพิารท างานกัน

อยู่ประมาณ 5 พันคน จงึมสีภาพคลา้ยตัวเมอืงทีซ่ับซอ้นอยู่ในตัวเมอืงอกีชัน้หนึง่ ตัวพระราชวังนัน้ไดร้ับ

การตกแต่งอย่างวจิติรในยุคทีจ่ักรวรรดอิอตโตมานรุ่งเรอืงถงึขดีสดุ 
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ชม อุโมงค์เก็บน ้าใต้ดิน เย เรบาต ัน ( Basilica 

Cistern ) อุโมงคเ์ก็บน ้าทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในนคร

อิส ตันบู ลส าม ารถ เก็บน ้ าได ้ม ากถึง  88,000 

ลูกบาศก์เมตร สรา้งขึ้นตั ้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 

กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 เมตร ภายใน

อุโมงค์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่ตัง้แต่ค ้าเรียงรายเป็น

แถวถึง 336 ตน้ ใชเ้ก็บน ้ าเอาไวอุ้ปโภคบริโภค

ภายในวัง โดยล าเลียงน ้ามาจากทะเลด า ปัจจุบัน

ไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพียงที่ท่องเที่ยวอย่าเดียว

เท่านัน้ 
 

จากน ัน้ ชม จตัุรสัสุลตา่น อาหเ์หม็ด(Sultanahmed Complex) หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกมาแต่โบราณว่า ฮปิโปโด

รม (Hippodrome) ซึง่ย่านแห่งน้ีแต่เดมิเป็นจุดศูนยก์ลางของเมอืงในยุคไบแซนไทน์และใชเ้ป็นลาน

กวา้งส าหรับแขง่กฬีาขับรถมา้ แต่ในปัจจุบันเหลอืเพียงร่องรอยจากอดตีทีม่แีค่ลานและเสาโบราณอกี 3 

ตน้ คอื เสาโอเบลสิกแ์ห่งกษัตรยิเ์ธโอโดเชยีส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงสีเ่หลี่ยมฐานกวา้ง

แลว้ค่อย ๆ เรียวยาวขึ้นไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ที่ 2 เรียกกันทั่วไปว่า เสางู (Bronze 

Serpentine Column) เป็นเสาบรอนซท์ีแ่กะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตัวพันเกีย่วกันไปมาไดร้ับการยอมรับว่า

เป็นเสาแบบกรีกที่เก่าแก่ที่สุดที่มีเหลืออยู่ในอิสตันบูล และเสาตน้ที่ 3 มีชื่อว่า เสาคอนสแตนติน 

(Column of Constantine) สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1483 แต่เดมิเป็นเสาบรอนซ ์แต่ในช่วงสงครามครูเสด

ไดถู้กศัตรหลอมเอาบรอนซอ์อกไปจนเหลอืเพยีงแค่เสาปูนเท่านัน้ 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ ชมสญัลกัษณ์ของเมอืงนครอสิตนับูล “บลูมอสก”์ (Blue Mosque)สุเหรา่สนี า้เงนิ สถานทีท่ีไ่ม่
ควรพลาดเมื่อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที่ 1 

(Sultan ahmet I) เป็นสุเหร่าที่มีแรงบันดาลใจมาจากการสรา้งที่ตอ้งการเอาชนะและตอ้งการใหม้ี
ขนาดใหญ่กว่าวหิารเซนตโ์ซเฟียในสมัยนั้น ซึง่วหิารเซนตโ์ซเฟียไดร้บัการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 7 
ของสิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคกลางสเุหร่าแห่งน้ีประดับดว้ยกระเบื้องอัซนิค บนก าแพงชัน้ในที่มีสี
ฟ้าสดใสลายดอกไมต่้างๆเช่นกุหลาบ ทิวลิปคาเนชั่น ฯลฯ โดยหันหนา้เขา้วหิารเซนต์โซเฟียเพื่อ
ประชันความงามกันคนละฝ่ัง ถา้มองจากดา้นนอกวหิารจะมองเห็นหอสวดมนต ์6หอ ซึง่ปกตมิัสยดิจะมี
หอสวดมนตเ์พียง 1 หรอื 2 หอ แต่มัสยดิแห่งน้ีมี หอมนิาเร็ตทัง้ 6 หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน 
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สลับดว้ยกระจกสอัีนน่าวจิติร มพีื้นทีใ่หล้ะหมาดกวา้งขวา้ง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรยีน
สอนศาสนา โรงพยาบาล ทีพ่ักส าหรับขบวนคาราวาน โรงครัวตม้น ้า ปัจจุบันเปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 
24 ชั่วโมง  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
น าท่านชม ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia)  เคยเป็นโบสถ์ของครสิตศ์าสนา นกิายอสีเทริ์นออรท์อดอกซ ์ต่อมา

ถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพพิิธภัณฑ์ ตัง้อยู่ที่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีถือเป็นสิง่ก่อสรา้งที่

ยิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งและมักถูกจดัใหอ้ยูใ่นรายการสิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคกลางจุดเด่นอยู่ที่
ยอดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอย่างทีด่ทีีสุ่ดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ฮายาโซฟี
อาเคยเป็นโบสถท์ีใ่หญ่ที่สดุในโลกมานานเกอืบพันปี จนกระทั่งอาสนวหิารเซบียาสรา้งเสร็จในปี 1520

สิง่ก่อสรา้งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันถูกสรา้งใหเ้ป็นโบสถใ์นระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดจิัสติ
เนียนแห่งจักรวรรดไิบแซนไทน์ และเป็นโบสถห์ลังที่สามถูกสรา้งขึน้ในสถานที่เดียวกันน้ี (โบสถ์สอง
หลังแรกถูกท าลายในระหว่างการจลาจล) โบสถ์น้ีเป็นศูนย์กลางของนิกายอีสเทิร์นออรท์อดอกซเ์ป็น

เวลาเกอืบ 1,000 ปีในปี 1453 หลังจากที่จักรวรรดอิอตโตมันพชิติจักรวรรดไิบแซนไทน์ สุลต่านเมห์
เหม็ดที่ 2 จงึดัดแปลงโบสถ์ใหก้ลายเป็นสุเหร่า เช่นยา้ยระฆัง แท่นบูชา รูปปั้นต่าง ๆ ออก และสรา้ง
สัญลักษณ์ทางอสิลาม เช่นเสามนิาเรต แทน สุเหร่าโซฟีอาเป็นสเุหร่าหลักของอสิตันบูลมากว่า 500 ปี 

และเป็นตน้แบบของสเุหร่าออตโตมันอกีหลายแห่ง เชน่สเุหร่าสลุต่านอาเหม็ด (สุเหร่าสนี ้าเงนิ), สเุหร่า
เซห์ซาเด, สุเหร่าซือเลย์มานิเย และสุเหร่ารืสเตม ปาชา ในปี 1935 ฮายาโซฟีอาก็ถูกเปลี่ยนเป็น
พพิธิภัณฑโ์ดยรัฐบาลตุรกจีนถงึปัจจุบัน 
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จากน ัน้ ชอปป้ิง ณ ตลาดแกรนดบ์าซาร ์(Grand Bazaar) เป็นตลาดที่เก่าแก่ทีสุ่ดในประเทศตุรก ีมคีวาม

เป็นมายาวนานกว่า 1 ,000 ปี ยัง

เป็นตลาดในร่มสถาปัตยกรรมแบบ
ออตโตมันที่ใหญ่และเก่าแกท่ี่สดุใน
โลกอีกดว้ย ภายในตลาดแกรนด์

บาซาร์มรีา้นคา้มากกว่า 4,000 รา้น 
สิ น ค ้า ห ลั ก ๆ  ที่ ข า ย ใ น น้ี คื อ 
เครื่องเงนิ พรม สิง่ทอ เสือ้ผา้ วัตถุ

โบราณ ทองค า และของทีร่ะลกึ 
เย็น  รบัประทานอาห ารเย็น  ณ 

ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั GONEN YENIBOSNA HOTEL 

หรือเทียบเท่ าระด ับ  5 ดาวที่

เมื อ ง  ISTANBUL ม าต รฐ าน

ระดบัดาวตุรก ี
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วนัทีส่าม พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ • ช่องแคบบอสพอรสั • หอคอยหนิ GALATA • เมอืงชานกักาเล  

(เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ชม  พระราชวงัโดลมาบาหเ์ช่ (Dolmabahce Palace) ซึง่สรา้งเสร็จในสมัยของสลุต่านอับดุลเมจติซึง่

ทรงคล่ังไคลค้วามเป็นยุโรปอย่างที่สุดทรงมีพระประสงคจ์ะใหพ้ระราชวังแห่งน้ีเป็นที่ประทับแห่งใหม่

แทนพระราชวังทอปกาปิการอสรา้งพระราชวังโดลมาบาหเ์ชเนน้ความหรูหราอลังการสะทอ้นความเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยุโรปทีเ่ด่นชัด ดา้นหนา้พระราชวังมหีอนาฬกิาใหญ่สไตลบ์าร็อกตัง้ตระหง่าน ขณะที่

ตัวพระราชวังนั้นงดงามดว้ยศลิปะแบบนีโอคลาสสกิ ลูกกรงบันไดยังตกแต่งดว้ยแกว้เจยีระไน หอ้งโถง

ใหญ่ประดับดว้ยโคมระยา้ขนาดมหมึาหนักกว่า 4.5 ตัน อลังการงานสรา้งจรงิๆ 

 

จากน ัน้ น าท่านล่องเรอืชมบรรยากาศ ณ ช่องแคบบอสพอรสั (Bosporus Strait) เป็นช่องแคบที่กัน้
ระหว่างตุรกเีธรซที่อยู่ในทวปียุโรปกับคาบสมุทรอานาโตเลยีในทวปีเอเชยี เป็นชอ่งแคบหนึง่ของตุรกคู่ี
กับช่องแคบดารด์ะเนลสท์างตอนใตท้ี่เชือ่มกับทะเลอเีจียน ช่องแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนือและชอ่ง

แคบดาร์ดาเนลสท์างตอนใตเ้ชือ่มระหว่างทะเลด ากับทะเลมารม์ะราซึง่เป็นส่วนหนึง่ของทะเลเมดเิตอร์
เรเนียนช่องแคบบอสฟอรัสยาวราว 30 กโิลเมตร ส่วนที่กวา้งที่สุดกวา้ง 3,700 เมตร ส่วนที่แคบที่สุด
กวา้ง 700 เมตร ความลึกระหว่าง 36 ถึง 124 เมตร ฝ่ังทะเลของช่องแคบเป็นเมืองอิสตันบูลที่มี

ประชากรหนาแน่นถงึราว 11 ลา้นคน 
เดนิทางสู ่ จุดชมววิสมยัยุคกลางของอสิตนับูลใหคุ้ณมองเห็นย่านประวัตศิาสตรข์องเมอืง และพืน้น ้าบรเิวณ

ปากอ่าวโกลเดน้ฮอรน์ได ้แบบพาโนรามา (360 องศา) ในสมยัทีส่รา้ง หอคอยหนิ GALATA นี้
เป็นสถาปัตยกรรมทีสู่งทีส่ดุในอสิตนับูล ดว้ยความสงูเกา้ชัน้ร่วม 220 ฟตุ (67 เมตร) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่งสุดพเิศษ ทีห่อคอย GALATA 
รูจ้ักกันในชือ่ "หอคอยครสิต"์ ในตอนทีส่รา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1348 หลังจากนัน้จักรวรรดอิอตโตมันไดใ้ช ้

ทีน่ี่เป็นหอสังเกตการณ์ส าหรับตรวจตราเพลงิไหม ้ ตัวหอคอยไดร้ับความเสยีหายจากเหตุการณ์เพลงิ

ไหมส้องครัง้ใหญ่ในศตวรรษที ่18 และ 19 นับตัง้แต่การบูรณะครัง้ใหญ่ในชว่งทศวรรษ 1960 หอคอย
ไดเ้ปิดใหบุ้คคลทั่วไปเขา้ชม และปัจจบุันก็กลายเป็นจุดชมววิชัน้ดทีีม่องเห็นทวิทัศน์ของเมอืงและชอ่ง
แคบบอสฟอรัส ไต่ขึน้หอคอยเพือ่ไปใหถ้งึระเบยีงดา้นนอกทีเ่ห็นววิไดก้วา้งสดุลูกหูลูกตา ขา้งบนนัน้

คุณจะไดเ้ห็นแลนดม์ารก์ส าคัญๆ ของอสิตันบูลในมุมทีแ่ปลกตาออกไป มองผ่านชอ่งแคบทีแ่บ่ง
ระหว่างทวปียุโรปกับเอเชยี แลว้ตัดผ่านไปยังเมอืงอสิตันบูล สะพาน GALATA ทีเ่ชือ่มต่อระหว่างสอง
ทวปีก็สามารถมองเห็นจากตรงน้ีไดเ้ชน่กัน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

เดนิทางสู ่ เมอืงชานกักาเล(Canakkale) เป็นเมอืงทีปั่จจุบันเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคัญของตุรก ีมคีวามส าคัญ
ทางประวัตศิาสตร ์เดมิมชีือ่ว่า โบกาซี ่(Bogazi)หรอื เฮลเลสปอนต ์(Hellespont) มคีวามยาว 
65 กโิลเมตร สว่นทีแ่คบทีส่ดุกวา้ง 1.3 กโิลเมตร เน่ืองจากตัง้อยู่บนจุดแคบทีส่ดุของชอ่งแคบดาร์

ดาแนลส ์ใกลกั้บแหลมเกลโิบลูของกรซี บนฝ่ังของ 2 ทะเลคอื ทะเลมารม์ารา และ ทะเลเอเจยีนชานัก
กาเลเคยเป็นทีตั่ง้ของเมอืงทรอย ทีป่รากฏในสงครามกรงุทรอย ปัจจุบัน มซีากของก าแพงเมอืงทีเ่ป็น
หนิหนาปรากฏอยู่ จงึเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั KOLIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาวทีเ่มอืง CANAKKALE มาตรฐานระดบัดาวตุรก ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelibolu&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99


 
 
 
 
 
 

CODE : BIT08 
 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงโบราณทรอย • มา้ไมฮ้อลวูิด้ • เมอืงคูซาดาซ ึ• บา้นพระแมม่ารี (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากน ัน้ ชม เมอืงโบราณ ทรอย(Troy) ตามต านานกรีกโบราณในมหากาพย์เรื่อง ‘อเิลียต’ (Iliad) ของกวี
นามว่า ‘โฮเมอร์’ (Homer) ไดม้ีการบันทกึเรื่องราวเกีย่วกับ ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไวว่้า ‘กรุงทรอย มี

ที่ตัง้อยู่ในบรเิวณจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด ์(Hellenpond) ท าใหน้ครแห่งน้ี
สามารถควบคุมเสน้ทางการตดิต่อทัง้ทางบกและทางน ้าระหว่างทวีปเอเชยีและทวีปยุโรปได ’้ ตาม
บันทึกที่ว่าน้ีนั้นแรกเริม่เดมิทีเหล่านักปราชญ์และผูเ้ชีย่วชาญทัง้หลายต่างก็เชือ่ว่ากรุงทรอยเป็นแค่

เมืองในต านาน หาไดม้ีอยู่จรงิบนโลกใบน้ีไม่ หากแต่เมื่อราว 140 ปีที่แลว้ มีผูค้น้พบซากของเมือง
โบราณแห่งหนึง่ ซึง่เชือ่กันว่าน่ีคอืซากของ ‘กรุงทรอย’ 

 

 
 
 

ระหวา่งทาง แวะถา่ยรูป กบัมา้โทรจนั หรอื มา้ไมฮ้อลวูิด้ (Trojan horse)เป็นมา้ขนาดใหญ่ที่ท าจากไม ้จาก

มหากาพย์อเีลยีดเรื่องสงครามเมืองทรอย มา้ไมน้ี้เกดิขึน้จากอุบายของโอดสิเซยีส ในการบุกเขา้เมอืง

ทรอย ที่มป้ีอมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบยืดเยื้อมานานถงึ 10 ปีแลว้ ดว้ยการใหท้หารสรา้งมา้ไมน้ี้

ขึน้มา แลว้ลากไปวางไวห้นา้ก าแพงเมืองทรอย แลว้ใหท้หารกรกีแสรง้ท าเป็นล่าถอยออกไป เมื่อชาว

ทรอยเห็นแลว้เขา้ใจว่าเป็นบรรณาการทีท่างฝ่ายกรีกสรา้งขึน้มาเพือ่บูชาเทพเจา้และล่าถอยไปแลว้ จงึ

ลากเขา้ไปไวใ้นเมืองและฉลองชัยชนะ เมือ่ตกดกึ ทหารกรกีที่ซ่อนตัวอยู่ในมา้ไม ้ก็ไต่ลงมาเผาเมือง

และปลน้เมอืงทรอยไดเ้ป็นทีส่ าเร็จ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้   เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ KUSADASI (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 

ชั่วโมง) เป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญทางการคา้อกีเมอืงหนึง่ของตุรก ี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
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บา้นพระแม่มาร ี(House of Vergin Mary) เชื่อกันว่าเป็นที่สุดทา้ยที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และ
สิน้พระชนมใ์นบา้นหลังน้ีตัง้อยู่บนภูเขาสูงเป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธิท์ีค่รสิศาสนกิชนจะตอ้งหาโอกาสขึน้ไป
นมัสการใหไ้ดส้ักครัง้ 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั TUSAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาวทีเ่มอืง KUSADASI มาตรฐานระดบัดาวตุรก ี

วนัทีห่า้   เมอืงโบราณเอฟฟิซุส • โรงงานผลติเสือ้หนงั • ปามมุคคาเล  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากน ัน้ ช ม เ มื อ ง โ บ ร า ณ เ อ ฟ

ฟิซุส  (Ephesus)  เมืองโบราณ

ทีไ่ดม้ีการบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดี

แห่งหนึ่งของโลก เมืองเอฟฟิซุส

เป็นเมืองในยุคโบราณที่ยิ่งใหญ่ 

สวยงามสมกับการเป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเมือง

โบราณเอฟฟิซสุ รุ่งเรืองในยุคสมัย

กรีก และโรมัน มีอายุกว่า 2,500 ปี 

เป็นที่อยู่อาศัยของชาวไอโอเนียน 

(Ionian) ที่อพยพมาจากกรีก ซึ่ง

รุ่งเรืองขึ้นมาในศตวรรษที่ 6 ก่อน

ครสิตก์าลแผนผังเมอืงเอฟฟิซสุนั้น

ไดช้ือ่ว่าเป็นเลศิทางดา้นยุทธศาตร์

ทหาร และการคา้ โดยตัวเมือง

ตัง้อยู่ตดิกับทะเลอีเจี้ยน เรือสนิคา้สามารถเทียบท่าไดใ้กลป้ระตูเมืองมาก และตัวเมืองเอฟฟิซุสนั้น

ตัง้อยู่ในหุบเขาทีข่นาบดว้ยภูเขาสงูสองดา้น คอืภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กับ ภูเขาไพออน 

(Mount Pion) จงึท าใหข้า้ศกึบุกโจมตไีดย้ากมาก 
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หลังอาหาร น าท่านชมโรงงานผลติเสือ้หนงัที่มีคุณภาพและชือ่เสยีงของตุรก ีเสือ้แจ็กเก็ตและหนัง มีคุณภาพด ี

แบบทันสมัย มีน ้าหนักเบา ฟอกหนังดี นุ่มบางเบา สวมใส่สบายขึ้น ราคาถูกกว่าในยุโรปหรือ

สหรัฐอเมรกิารครึง่ต่อครึง่ เพราะตุรกเีป็นผูผ้ลติและสง่ออกไปขายทั่วโลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ ท าท่านเดนิสู ่ปามมุคคาเล(Pamukkale)ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง.  

น าท่านชม ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ในภาษาตุรกี ตัง้อยู่ในเมืองปามุคคาเล 

จังหวัดเดนิซลิ (Denizli) ประเทศตุรกี มีลักษณะเป็นระเบียงน ้าพุเกลือรอ้น ซึง่เกิดขึ้นจากการเกิด

แผ่นดินไหวของโลกในอดีต มีความยาวประมาณ 2.7 กโิลเมตร สูง 160 เมตร ความงดงามสุดวจิติร

ของสถานทีแ่ห่งน้ีเกดิขึน้จากบ่อน ้ารอ้นทีอุ่ดมไปดว้ยแคลเซยีมคาร์บอเนต หรือหนิปูน ซึง่เมื่อน ้าพุรอ้น

ระเหยขึน้มาเป็นเวลาเนิน่นาน ไอน ้าก็จะค่อย ๆ ก่อใหเ้กดิชัน้ของแคลเซยีมเกาะบรเิวณขอบบ่อจนเกดิ

เป็นผนังสขีาวขึน้น่ันเองดว้ยความเชือ่ว่า ปามุคคาเล เป็นเหมือนสถานทีศั่กดิส์ทิธิ ์ซ ึง่มสีรรพคุณในการ

รักษาบ าบัดการอาการต่าง ๆ ท าใหใ้นอดตีชนเผ่ากรกี-โรมันไดเ้ขา้มาสรา้งเมอืงอยู่บนบ่อน ้าพุรอ้นแห่งน้ี 

และขนานนามเมอืงนัน้ว่า ฮเีอราโพลสิ อันหมายถงึเมืองศักดิส์ทิธิ ์และปามุคคาเล ก็ไดถู้กใชเ้ป็นสปา

บ าบัดโรคมานานกว่าพันปี 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั PAM THERMAL HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาวที่ PAMUKKALE  มาตรฐานระดบัดาว

ตุรก ี

***โรงแรมมนี า้แรใ่หท้า่นไดแ้ช่กรุณาเตรยีมชุดวา่ยน า้กอ่นลงสระดว้ยคะ่*** 
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วนัทีห่ก         เมอืงคอนยา่ • เมอืงคปัปาโดเกยี • สถานคีาราวาน • โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง   (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เดนิทางสู ่  เมอืงคอนยา่ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง อดีตเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจุค ซึง่เป็น

อาณาจักรแห่งแรกของพวกเตริก์บนแผ่นดนิตุรก ีในชว่งปี 1071 -1275 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่ เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง เป็นชือ่เกา่แกภ่าษาฮติ

ไตต ์ แปลว่า“ดนิแดนมา้พนัธุด์”ี  ตัง้อยู่ทางตอนกลางของตุรกเีป็นพืน้ทีพ่เิศษเกดิจากการระเบดิของ

ภูเขาไฟเออซเิยสและภูเขาไฟ ฮาซาน เมือ่ประมาณ 3 ลา้นปีมาแลว้ (ปัจจุบันภูเขาไฟทัง้ 2 ดับแลว้) 

ท าใหล้าวาทีพ่่นออกมาและเถา้ถ่านจ านวนมหาศาลกระจายไปทั่วบรเิวณทับถมเป็นแผ่นดนิชัน้ใหม่

ขึน้มา   จากนัน้กระแสน ้า ลม ฝน แดด และหมิะ ไดร้่วมดว้ยชว่ยกันกัดเซาะกร่อนกนิแผ่นดนิภูเขาไฟไป

เรือ่ยๆนับแสนนับลา้นปี จนเกดิเป็นภูมปิระเทศประหลาดแปลกตาน่าพศิวง ทีเ่ต็มไปดว้ยหนิรูป แท่ง 

กรวย(คว ่า) ปล่อง กระโจม โดม และอกีสารพัดรูปทรง ดูประหนึง่ดนิแดนในเทพนยิายจนผูค้นในพืน้ที่

เรยีกขานกันว่า “ปลอ่งไฟนางฟ้า” ทีใ่นปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกไดป้ระกาศใหพ้ืน้ทีม่หัศจรรยแ์หง่น้ีเป็น

มรดกโลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรก ี

 

ระหว่างทาง  แวะชม สถานคีาราวาน (Caravanserai) มักจะเป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่อีทิธพิลจากเปอรเ์ชยี ทีก่อ่สรา้ง

เป็นทีพ่ักเล็กขา้งทางทีนั่กเดนิทางสามารถใชส้ าหรบัการพักผ่อน ใหห้ายเหน่ือยจากการเดนิทาง สถานี

คาราวานตัง้อยู่ไดจ้ากการคมนาคมทางการคา้ การตดิต่อสือ่สาร และการเดนิทางของผูค้นในเครอืขา่ย

ของเสน้ทางการคา้ (trade routes) เป็นทีรู่จ้ักในภาษาไทยดว้ยชือ่เรยีกว่า "โรงเตี๊ยม" 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ ชมการแสดงพืน้เมอืง “โชวร์ะบ าหน้าทอ้ง”Belly Dance เป็นการเตน้ร าที่เก่าแก่อย่างหนึ่งเกิด

ขึน้มาเมื่อประมาณ 6000 ปีในดนิแดนแถบอียปิต ์และเมดเิตอรเ์รเนียน นักประวัตศิาสตร์เชือ่กันว่าชน

เผ่ายปิซเีร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญที่ไดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้ีมาจนถงึปัจจุบันและการเดนิทางของ

ชาวยปิซที าใหร้ะบ าหนา้ทอ้งแพร่หลาย มกีารพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเด่น สวยงาม จนกลายมา

เป็นระบ าหนา้ทอ้งตุรกใีนปัจจุบัน 

ทีพ่กั               พกัโรงแรมตกแต่งสไตลถ์ า้ 1 คนื GOREME KAYA HOTELหรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั

มาตรฐานตุรก ี

** ในกรณีโรงแรมสไตลถ์ า้เต็ม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์ชโ้รงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั

แทน** 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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วนัทีเ่จ็ด              พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม • นครใตด้นิคาดคั • โรงงานผลติ • พรมทอมอื เซรามคิ • 

โรงงานจวิเวอรี ่• สนามบนิเนฟเซไฮร ์• สนามบนิอสิตนับูล                    (เชา้/กลางวนั/-) 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน ัน้  ชมพิพธิภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม 

(GOREME OPEN AIR 

MUSEUM) เป็นสถานที่ที่ มีความ

งดงามและเต็มไปดว้ยคุณค่าทาง

ประวัตศิาสตร์ ไดร้ับขึน้ทะเบียนจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกใน

ปี  1984 ส ร ้า ง โ ด ย ช า วค ริส ต์ ที่

หลบหนีการเข่นฆ่าคนต่างศาสนา

ของทหารออตโตมัน และสรา้งโบสถ์

ไวม้ากกว่า 30 แห่ง จนกลายเป็น

ศูนย์กลางส านักสงฆ์เมื่อราวปี 300-

1200 ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบน

ผนังและเพดานภายในถ ้าทีถู่กวาดไว ้

ตั ้งแต่ศตวรรษที่ 9 ช่างงดงามตรา

ตรงึใจแกผู่ม้าเยอืน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 
 

จากน ัน้ น ค ร ใ ต้ ดิ น ค า ด ั ค 
(CardakUnderground City) 

เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 
กว่าชัน้ เพือ่ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากขา้ศกึศัตรู 
ในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกียใน

อดีต โดยทั ้งจากชาวอาหรับจากทาง
ตะวันออกที่ตอ้งการเขา้มายดึครองดนิแดน
น้ีเพือ่หวังผลประโยชน์ทางการคา้และชาว

โรมันจากทางตะวันตกดว้ยเหตุผลเดียวกัน 
รวมทั ้งตอ้งการที่จะหยุดยั ้งการเผยแพร่
ศาสนาครสิตใ์นดนิแดนแถบน้ีดว้ยเมืองใต ้

ดนิแห่งน้ีมีครบเครือ่งทุกอย่างทัง้หอ้งโถง 
ห ้องนอน ห ้องน ้ า  ห ้องถนอมอาหาร 
หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน 

ฯลฯ แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขดุลกึลงไปใตด้นิหลายชัน้ แต่ว่าอากาศในนัน้ถ่ายเทเย็นสบาย หนา้รอ้น
อากาศเย็น หนา้หนาวอากาศอบอุ่น มอุีณหภูมเิฉลีย่ 17-18 องศาเซลเซยีส และดว้ยการออกแบบทีด่ ีมี
ทางออกฉุกเฉินทีเ่ป็นทางระบายอากาศไปในตัว ท าใหอ้ากาศถ่ายเท 



 
 
 
 
 
 

CODE : BIT08 
 

 

หลังอาหาร ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีคุณภาพด ี
ลวดลายสวยงาม และมรีาคาแพง หาซือ้ไดท้ั่วไป ลวดลายแตกต่างกันออกไปตามแหล่งทีผ่ลติ แต่ละ
ทอ้งถิน่จะมีสนิคา้ขึน้ชือ่ของตนเองโดยเฉพาะ พรมที่มรีาคาแพงจะทอดว้ยขนสัตว์ มชีือ่เสยีงมากทีสุ่ด

ตอ้งเป็นของเมืองเฮเรเค (Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเสน้ใบที่ใชท้อคือ ฮาล ี
(Hali) เป็นพรมทั่วไป ที่นยิมขายกันอย่างแพร่หลาย ท าจากวัสดุ ทัง้ขนสัตว ์ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอ
เมื่อผูกปมแลว้จะตัดเสน้ใยออก จะเหลือเพียงดา้นเดียวที่มีขนปุยฟูขึน้มา เป็นลวดลายตามที่ตอ้งการ 

อกีแบบคอื "คาลมิ" (Kilim) ทอจากขนสัตว ์ฝ้าย และไหม ราคาถูกกว่าฮาลี ชนิดที่มชีือ่เสยีงจะมาจาก
เมืองเฮเรเคจากนั้น ชมโรงงานเซรามคิและโรงงานจิวเวอรี่ อิสระเชญิท่านเลือกชมสนิคา้ตาม
อัธยาศัย 

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเนฟเซไฮร ์(NEVSEHIR KAPADOKYA AIRPORT) 
20.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ อสิตนับูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT 

22.45 น. ถงึสนามบนิ อสิตนับูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT 
หลังจากนัน้ ใหท้่านไดพ้ักผ่อนระหว่างรอเปลี่ยนเครือ่งโดยมรีา้นคา้ปลอดภาษี แบรนดส์นิคา้ชัน้น า เช่น HERMES, 

LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA และยังมรีา้นอาหารต่างๆอกีมากมาย  

วนัทีแ่ปด  สนามบนิอสิตนับูล • กรุงเทพ  

01.25 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบนิสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิทีT่K68  

15.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

………………………………………………………………………… 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 
 

ตารางวนัเดนิทางราคา ตุรกบีนิภายใน 8 วนั 5 คนื เดนิทางโดยสายการบนิเตอกชิแอรไ์ลน(์TK) 

วันเดนิทาง จ านวน ไฟลท์บนิ ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

17 – 24 ม.ค. 63 
**วนัตรุษจนี** 

35 TK65/TK68 33,900 33,500 32,900 5,500 

07 - 14 ก.พ. 63 
**วนัมาฆบูชา** 

35 TK65/TK68 34,900 34,500 33,900 5,500 

19 – 26 ก.พ. 63 35 TK65/TK68 33,900 33,500 32,900 5,500 

11 – 18 ม.ีค. 63 35 TK65/TK68 34,900 34,500 33,900 5,500 

25 ม.ีค. – 01 เม.ย. 63 35 TK65/TK68 34,900 34,500 33,900 5,500 

04 – 11 เม.ย. 63 

**วนัจกัร*ี* 
35 TK69/TK68 35,900 35,500 34,900 5,500 

28 เม.ย. – 05 พ.ค. 63 
**วนัแรงงาน** 

35 TK69/TK68 35,900 35,500 34,900 5,500 

20 – 27 พ.ค. 63 35 TK65/TK68 34,900 34,500 33,900 5,500 

04 – 11 ม.ิย. 63 
**วนัเฉลมิพระราชนิ*ี* 

35 TK65/TK68 34,900 34,500 33,900 5,500 

***หมายเหตุ*** 
- ไฟทบ์นิขาไป TK69 จะบนิเวลา 23.00น. - 05.20 น. 
- ไฟทบ์นิขาไป TK 65 ต ัง้แตเ่ดอืน พ.ค. จะบนิเวลาเร็วขึน้เป็น 21.45 น. - 04.10 น.  

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ ต ัว๋เครือ่งบนิไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อสิตนับูล-กรุงเทพฯ สายการบนิ Tukish Airlines(TK) ไม่

สามารถสะสมไมลไ์ด ้

✓ ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ NAV-IST เนฟเซไฮ-อสิตนับูล 
✓ ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทุกชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
✓ ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand 

Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 
✓ คา่ทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 
✓ คา่อาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ,น า้ดืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
✓ คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ คา่มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วคนไทย 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 
 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

 คา่ใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกั
รดีทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดั
หยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน

ท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนกังานขบัรถ,หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนยีม รวมท ัง้ทรปิ 80USD/ทา่น 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิค์ณะเดนิทาง 25 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึ 25 ท่าน ทางบรษิทัจะขอเลือ่นการเดนิทางหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาค่าทวัรเ์พิม่ท่านละไม่เกนิ 4,000 บาท โดยจะแจง้ให้ท่านทราบ

ลว่งหนา้ 20 วนักอ่นการเดนิทาง 
2.กรุณาจองทวัรล์่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 20,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการ
เดนิทางไม่น้อยกว่า15 วนัมฉิะน ัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อน

เดนิทาง21วนั) 
3. กรณียกเลกิ 
3.1 ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจ า  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 

3.2ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิท ัง้หมดโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆ
ท ัง้ส ิน้ 
4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท า
การเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่น
การเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

5.กรณีทีท่่านมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการออกต ัว๋หรอืช าระค่าทวัรเ์นือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์
บนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ด ้
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทุกกรณี 

 
โรงแรมทีพ่กั 

❖ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่น ัน้  

กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษิทัฯขอแนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง 
(1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

❖ การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่ว 

 Single หอ้งคู ่Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละช ัน้ 
❖ มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกนี ัน้ อาจจะมคีวามแตกต่างกนักบัมาตรฐานระดบัสากล และใน

โปรแกรมทีร่ะบุชือ่และระดบัมาตรฐานของโรงแรมน ัน้จะเป็นการรบัรองมาตรฐานระดบัดาวของหนว่ยงาน

การทอ่งเทีย่วของประเทศตุรกเีทา่น ัน้ ไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกบัระดบัสากลได ้
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทาง
เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบ
หากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ
ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่
อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ด้

เกดิจากอุบตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
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➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ
,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ
เหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุที่
เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

ระบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 
➢ ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและ

ไม่สามารถเปลีย่นชือ่ไดห้ากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มนัหรอืค่าเงนิแลกเปลีย่น 

ทางบรษิทั สงวนสทิธิป์รบัราคาต ัว๋ดงักลา่ว 
➢ เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางส่วนผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

➢ กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร์
ท ัง้หมด 

➢ กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธใน
การเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทุกหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึ

มดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง* 

 


